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 للنشر الفوري 
 

 2019فن جميل تشارك في األسبوع السعودي للتصميم 
 بأعمال خريجي بيت جميل للفنون التراثية

 
هذه هي المشاركة األولى لفن جميل في األسبوع السعودي للتصميم، وتقدم أعمال  ●

 تصميم معاصر استلهمت تراث الحرف التقليدية 
األعمال المعروضة ألسماء سعود العريفي، أنغام عبد العزيز منشي، نهى عبد هللا  ●

العمودي، نور عبد هللا قاري، وسارة عبد الرحمن الجهني، وهن جميعاً خريجات بيت جميل 
 للفنون التراثية في جدة 

 5صباحاً إلى  9نوفمبر، من الساعة  9إلى  6المعرض مفتوح أمام الجمهور في الفترة من  ●
 مساًء. 

 
 

مستقلة، تهدف  ، وهي مؤسسةجميل فنأعلنت  -:  2019نوفمبر  3جدة، المملكة العربية السعودية | 
، اليوم عن أولى وخارجهوالتعليم والتراث الثقافي في جميع أنحاء الشرق األوسط   الفنون إلى رعاية

، بمجموعة من أعمال تصميم معاصر استلهمت تراث 2019 للتصميم السعودي األسبوعمشاركاتها في 
نغام عبد العزيز منشي، نهى الحرف التقليدية، وهي من إبداع فنانات من المملكة؛ أسماء سعود العريفي، أ

 للفنون جميل بيتعبد هللا العمودي، نور عبد هللا قاري، وسارة عبد الرحمن الجهني، وهن جميعاً خريجات 
، المركز الذي أسسته فن جميل لُيعنى بالحرف اليدوية والنقش المعماري والحفاظ على جدة في التراثية

وترتكز األعمال المتنوعة المعروضة على تاريخ جدة الغني بالحرف التراث، في نطاق برنامجه للفنون التراثية. 
اح خزفية ولوحات وطاولة قهوة، وكلها مصنوعة من مواد واستخدام الخامات والتميز الحرفي، وتشمل ألو

التي، وهي بدورها خريجة بيت جميل للفنون التراثية في جدة، في وأساليب تقليدية. وتشارك ملك ماس
معرض فن جميل مفتوح لجميع الزوار خالل األسبوع السعودي وع السعودي للتصميم بمعرض فردي. األسب

 نوفمبر.  9إلى  6الفترة من  للتصميم في واجهة الرياض، في
 

وتعليقاً على هذه المشاركة، قالت فاطمة مازح، مديرة البرامج التراثية في بيت جميل: "تدعم فن جميل 
موجة جديدة من المصممين والمصممات في المملكة ممن يستوحون أعمالهم من الحرف التقليدية. ومن 

نفخر بعرض أعمالهن  بين هؤالء الواعدين الخريجات الخمس في بيت جميل للفنون التراثية في جدة، ونحن
في األسبوع السعودي للتصميم. ونأمل أن تكون هذه فرصة لهن ولغيرهم من المصممين والحرفيين لعرض 

 مواهبهم والتفاعل مع جمهور جديد". 
 

، ليكون احتفاالً بفنون التصميم 2014يذكر أن األسبوع السعودي للتصميم كان قد انطلق ألول مرة في العام 
ية، وليشتمل على برنامج معارض وورش عمل ومنتدى تصميم وسوق. وتحمل نسخة العام والثقافة البصر

شعار "تصميم السعادة"، بغرض استكشاف العالقة بين التصميم والمشاعر، ومقدرته على إسعاد  2019
 المجتمع وتعزيز روح االنتماء فيه. 

 
معرض فن جميل في هذا األسبوع: ومن جانبها، قالت أسماء العريفي، إحدى الفنانات المشاركات في 

"اخترت تقديم طاولة قهوة ألنها تمثل المركز في غرفة المعيشة وكذلك في العالقات بين األسرة التي 
تتجمع حولها. ويسعدني كفنانة ومصممة أن تتاح لي الفرصة للتواصل مع الجمهور من خالل مشاركة فن 

 جميل في األسبوع السعودي للتصميم". 
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في منزل تراثي في قلب المدينة القديمة في جدة  2015جميل للفنون التراثية / جدة عام  افتتح بيت
برنامج لتنفيذ  التقليدية للفنون تشارلز األمير مؤسسة مدرسةو)البلد( كشراكة بين مؤسسة فن جميل 

 سنوي للفنون التراثية بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
 

ويشجع البرنامج المشاركين على فهم عميق للمبادئ والتطبيقات العملية للفنون التقليدية والتراثية. وعند 
ن. ويقدم البرنامج إكمال البرنامج، يحصل جميع المشاركين على شهادة من مدرسة األمير تشارلز في لند

األسس للمشاركين والتي يمكن من خاللها استكشاف الفرص االحترافية في مجال الفنون والمحافظة 
 على التراث والعمارة والصناعات اإلبداعية. 

 
، وهي جميل فن مشاريع منصة بافتتاح 2019توّسع نطاق برنامج مؤسسة فن جميل التراثي في عام 

مقراً للتعاون بين الفنانين والمصممين ومبدعي األعمال المعاصرة ساحة إبداعية بمدينة جدة، لتكون 
بمحافظة جدة.  21,39والتراثية. كما تضمّن العام مشاركة المؤسسة في معرض المجلس الفني السعودي 

كما يعلن اليوم بيت جميل للفنون التراثية / جدة مشاركته أيضاً في مهرجان الصيف في البلد، والذي تنظمّه 
التي تركّز على الفنون التراثية  العمل ورش من سلسلةالثقافة في يونيو ويوليو، وذلك من خالل وزارة 

، تعرض فن جميل أعمال خريجي منور معرض من الرابعة الدورةوالحرفية لجميع األعمار والخبرات. وفي إطار 
 حافظ البرنامج السنوي لبيت جميل للفنون التراثية في جدة في مركز المدينة للفنون، وذلك بالتعاون مع

. تعتبر هذه المشاركة أول مشاركة جماعية لخريجي برنامج بيت جميل للفنون التراثية خارج جدة جاليري
لخريجي برنامج بيت جميل للفنون التراثية.  2019حيث تقدم مجموعة أعمال فنية من المعرض السنوي 

 نوفمبر.  20رض إلى غاية يوم يتواصل المع
 

 9إلى  6وننوه إلى أن معرض فن جميل في األسبوع السعودي للتصميم مفتوح أمام الجمهور في الفترة من 
 مساًء.  5صباحاً إلى  9نوفمبر، من الساعة 

 
 انتهى

 

-نستغرام واالنضمام إلى الحوار على اال  www.artjameel.orgلمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
   @art_jameel  فيسبوكArt Jameel    تويتر@Art_Jameel  |@jhtajeddah 

 للتواصل اإلعالمي 
 زينب الدباغ 

+971 50 9559 132 
zainab@rpr.ae 

 

 فن جميل 
تدعم فن جميل الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادراتنا حالياً إدارة مدارس الفنون فن جميل  

التراثية وبرامج الترميم، باإلضافة إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة األعمار. تعزز برامج المؤسسة 
رات وتحوالت هائلة، دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تغي

 أصبح هذا الدور أكثر أهمية من أي وقت مضى.  
 

؛ 2018نوفمبر  11مؤسسة معاصرة مبتكرة، افتتحت في دبي باإلمارات في  للفنون جميل مركزويّعد 
من المزمع افتتاحه في مدينة جدة بالمملكة  مركز رئيسي للصناعات اإلبداعية اإلبداع ملتقى: حيو

 .  2020العربية السعودية عام 
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تعمل مؤسسة فن جميل  بطريقة تعاونية، حيث نفخر بشراكتنا مع العديد من كبرى المؤسسات مثل 
 المتروبوليتان متحفو  التقليدية للفنون تشارلز األمير مدرسة ،وألبرت فكتوريا متحف ،دلفينا مؤسسة

ما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطوير برامج مبتكرة . أللفنون
 تشمل التقنيات القديمة والحديثة، وتشجيع ريادة األعمال والتواصل الثقافي. 

 
تعمل فن جميل  جنباً إلى جنب مع مجتمع جميل، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين في إحداث تغيير 

والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق إيجابي في المجتمع 
 األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
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